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Sevgili TEMA Dostu,
TEMA Vakfı olarak 2018 yılının ikinci altı ayında da Türkiye’nin dört bir köşesinde başta toprak olmak üzere tüm doğal varlıklarımızı korumak
amacıyla siz değerli gönüllülerimizin ve destekçilerimizin katkılarıyla çalışmalar gerçekleştirdik. Toprağı bereketli, havası temiz, dereleri
çağlayan; yaşanabilir bir gelecek için çevre sorunlarına duyarlı, bilinçli ve etkin bir kamuoyu oluşturmak için faaliyetler yürüttük.

PROJELERİMİZ
AĞAÇ KARDEŞLİĞİ PROJESİ
Ağaç Kardeşliği Projesi’ni 57 ilde 6 bin çocukla uyguladık
Çocuklara yönelik doğa eğitimi ve ağaçlandırma projesi olan Ağaç
Kardeşliği’nin 2018 yılı uygulamalarını 57 ilde yaklaşık 6 bin çocuğun
katılımıyla tamamladık. Adım Adım Oluşumu’nun desteğiyle hayata
geçirdiğimiz projenin dördüncü yılına hazırlanıyoruz.
Gönüllü koşucularımız 40. İstanbul Maratonu’nda yardımseverlik
koşusu yaparak projenin yeni dönemi için kaynak yaratmaya başladı.
İstanbul Maratonu’nda iyilik peşinde koşan 637 koşucumuz, 7.801
bağışçı aracılığıyla 492 bin TL kaynak yaratarak projeye katkı sağladı.
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EVİMİZ DÜNYA PROJESİ
Evimiz Dünya Projesi’nin uygulamalarını tamamladık
IKEA Türkiye ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde çocukların
sürdürülebilirlik kavramı üzerine düşünmeleri ve evde
yapabilecekleri tasarruf davranışları ile ilgili farkındalık kazanmaları
için “Evimiz Dünya Projesi”ni hayata geçirdik. 20 ildeki 119 okuldan
6.300 çocuğumuz okul etkinliklerine katıldı. IKEA mağazalarında
gerçekleştirdiğimiz hafta sonu etkinlikleri ile de 1.000 çocuğumuza
ulaştık. Çocukların, tasarruf ve tüketim alışkanlıklarını eğlenceli ve
öğretici şekilde öğrendikleri dijital oyunumuz ise 44.000 çocuğa erişti.
Projenin yeni dönemine odaklı basın tanıtımı da gerçekleştirdik.
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SIFIR ATIK EĞİTİM PROJESİ
Yeni eğitim projemiz Sıfır Atık’ı başlattık
Sıfır Atık Eğitim Projesi’ni, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Milli
Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle çocuklara doğal varlıkların korunması
ve atık yönetimi ile ilgili konularda farkındalık yaratmak amacıyla
hazırladık. İlkokul çocuklarına yönelik hazırladığımız eğitim
projesinin ilk yılında Ankara’da yapılacak pilot uygulama ile 50
bin çocuğa ulaşmayı hedefliyoruz. Projemiz, 1 Kasım 2018’de
gerçekleştirilen Sıfır Atık Zirvesi’nde, Sıfır Atık Sosyal Sorumluluk
Ödülü’ne layık görüldü.

Balıkesir Sahası 2010

Balıkesir Sahası 2018

FISTIĞIMIZ BOL OLSUN PROJESİ
Fıstığımız Bol Olsun’da 5 yıllık ikinci etabı tamamladık

81 İLDE 81 ORMAN PROJESİ
81 İlde 81 Orman Projesi’nin 10. yılında %83 başarı
sağladık
Orman Genel Müdürlüğü ve İş Bankası iş birliğiyle 2008 yılında
uygulamaya koyduğumuz ve 10 yılda 2,2 milyon fidanı toprakla
buluşturduğumuz proje kapsamında 6 ilde çalışmalara devam ettik.
Bakım ve tamamlama dikimi ihtiyacı devam eden sahalarda saha
kontrolleri gerçekleştirdik. Projenin 2018 yılsonu ortalama fidan
başarısı %83 oldu. Birçok sahada dikilen fidanlar büyüyerek sahada
kapalılık oluşturmaya başladı.
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Nestlé DAMAK ile 2011’de Gaziantep ve Şanlıurfa’da başlattığımız
projenin ikinci etabında; Barak Ovası’ndaki izleme ve danışmanlık
çalışmalarına devam ettik. Dönem içinde Antepfıstığı yetiştiriciliğine
dair muhtelif konularda toplamda 144 danışmanlık faaliyeti yürüttük.
Uygulama bahçelerindeki hasat verilerini takip ettik ve verim
analizlerini gerçekleştirdik. Eğitim ve danışmanlık hizmetleri ile 2011
yılında çalışmalara başladığımız Yavuzeli, Araban ve Birecik’teki
bahçelerde komşu bahçelere kıyasla 2018’de yaklaşık 2 kat verim
aldık. 2014 yılında çalışmalara başladığımız Barak Ovası’ndaki
bahçelerde ise başlangıç yılına kıyasla %21 verim artışı sağladık. 2018
yılsonu itibari ile projenin 5 yıllık ikinci etabını tamamladık. Projemiz
2018 Sürdürülebilir İş Ödülleri kapsamında özel sektör ve STK iş birliği
kategorisinde ödül aldı.
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artışı sağladık. Diğer örnek bahçede ise yapılan aynı uygulamaların
kimyasal gübre uygulanan alanla aynı verimi sağladığını gözlemledik.
Çeşit bahçe tesisi amacıyla alınan çeliklerden fidan üretim
çalışmalarına başladık.

İKLİM İÇİN KADIN LİDERLER PROJESİ
İklim için Kadın Liderler Projesi’ni başlattık

HER DEM TOPRAK İÇİN PROJESİ
“Her Dem Toprak İçin” projesinde örnek uygulama bahçesi
çalışmalarına başladık
Doğuş Çay iş birliğiyle başlattığımız projenin üçüncü yılına girdik. Bu
kapsamda çay üreticisi, çay eksperi, din görevlileri ve kadınlardan
oluşan 952 kişiye çay topraklarının sorunları ve sürdürülebilir çay
tarımı konusunda eğitim verdik. Projenin bu döneminde iki örnek
bahçeyi hayata
geçirdik. Bahçelerden
birini daha önce
kimyasal gübre
kullanılan bir bahçe
olarak belirlerken,
diğerini organik tarım
yapılan bir bahçe
olarak seçtik. İlk
verilere göre organik
bahçede üç kat verim
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Canada Fund for Local Initiatives (CFLI) tarafından fonlanan
projemizi Ağustos ayında başlattık. Kadın temsilcilerimizin iklim
değişikliği konusunda bilinçlenmesini ve bu konuda aktif çalışmasını
desteklemek, yerel yönetimlerden bu konudaki taleplerini dile
getirmelerini sağlamak amacıyla projeyi yürütüyoruz. Yedi ay
sürecek olan proje, ihtiyaç analizi, eğitimler ve yerel yönetim
ziyaretlerini kapsıyor. Proje kapsamında İl Temsilcilerimiz ve İlçe
Sorumlularımızdan oluşan 26 gönüllümüzün katılımıyla İstanbul’da
İhtiyaç Analizi Çalıştayı düzenledik. Gaziantep’te gerçekleştirilen iklim
değişikliği eğitimine ise İl Temsilcilerimiz, İlçe Sorumlularımız ve
Genç TEMA’larımızdan oluşan 30 gönüllümüz katıldı.
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ENV.NET-3 PROJESİ
ENV.net-III Projesi’nde çalışmalarımıza devam ettik
Batı Balkanlar’daki STK’larla gerçekleştirdiğimiz ve üç yıl sürecek
projede iklim değişikliği, doğa koruma, döngüsel ekonomi ve ÇED
gibi yatay mevzuat konularında farkındalık ve kampanya çalışmaları
yürütüyoruz. Projenin önemli faaliyetlerinden biri olan ve 25-27
Kasım’da Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da gerçekleşen Döngüsel
Ekonomi Konferansları’nın ilkine katılım sağladık.

KÖMÜRLÜ TERMİK SANTRAL VE KÖMÜR MADENCİLİĞİNİN
ETKİLERİNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR PROJESİ
Toprağımızı #KömürEtme dedik
Kömürlü termik santrallerin ve kömür madenciliğinin tarım
alanlarına verdiği zarara dikkat çekmek üzere yeni bir farkındalık
kampanyası başlattık. “Kömür Etme” sloganıyla başlattığımız
kampanya ile yurt genelinde tarım alanlarına yönelik termik
santral risklerine ilişkin kamuoyu yaratmayı hedefliyoruz. Bu
kapsamda termik santral kurulması planlanan ve Avrupa’da
tarımın ana vatanı olan Kırklareli’yi basın temsilcileri ve
uzmanlarla birlikte ziyaret ettik.
Kömürlü Termik Santral ve Kömür
Madenciliğinin Etkilerine Yönelik
Çalışmalar kapsamında Çanakkale,
Eskişehir ve Trakya’da planlanan
santrallerin mekansal planlama, toprak
koruma kurulu ve ÇED süreçlerini takip
ettik. Gönüllülerimizin düzenlediği
etkinliklerle 50 ilde 111 yerel ölçekli
etkinlikle 22 bin 600 kişiye ulaştık.
Eskişehir Alpu Termik Santrali için
özelleştirme ihalesi son bir senede
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5 kez ertelendi. 2017 yılında açtığımız Eskişehir Alpu Termik
Santrali için Çevre Düzeni Planı’nın Temmuz’da yapılan bilirkişi
keşfine katılıp itirazlarımızı mahkemeye ve uzmanlara sunduk.
Çanakkale Kazdağı yöresinde projelendirilen Çırpılar Termik
Santrali’nin ÇED Olumlu kararının iptali için açtığımız davada
mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi. Tarım alanlarımızın,
su varlıklarımızın ve temiz hava hakkımızın korunması için
çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

EĞİTİM ÇALIŞMALARIMIZ
Çocuk ve Gençlik Doğa Eğitim
Programlarımızı başlattık
Minik TEMA, Yavru TEMA, Ortaokul TEMA
ve Lise TEMA programlarımızı 2018 - 2019
eğitim öğretim yılında 81 ilde, 444 ilçede
172 bini aşkın çocuk ve yaklaşık 7 bin 500
öğretmen ile uygulamaya başladık. Eğitim
programlarının yenilenen materyalleri olan,
öğretmen rehberleri, ekosistem-meşe9

toprak posterleri ve gözlem kutularını eğitim öğretim yılının başında
programları uygulayan okullarla paylaştık.

Öğretmen Bilgilendirme ve Koordinasyon Toplantısı’nı
Ankara’da gerçekleştirdik
MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü’nün katkılarıyla 2018 - 2019
Eğitim Öğretim Yılı’nda gönüllü olarak Ankara’da Doğa Eğitimi
Programlarını uygulayacak olan 750 öğretmenle “Öğretmen
Bilgilendirme ve Koordinasyon Toplantısı’nı gerçekleştirdik.

yönelik yaygın eğitim faaliyetlerini
desteklemek amacıyla yaptığı bağış
sayesinde güncelledik. Toprak TEMA,
toprak hakkında genel bilgileri,
Türkiye’deki toprakların durumunu,
toprağa ilişkin merak edilen ve az bilinen konulara dair bilgileri
içeriyor.

Yeni dönem Turan Demiraslan
Burs Programı bursiyerlerini
belirledik
2018 - 2019 döneminde “Orman ve
Kırsal Kalkınma, Çevre Politikaları ve
Çevre Eğitimi” alanlarında çalışma
yapan on yeni lisansüstü öğrencisine
eğitim desteği vermeye başladık.

TEMA Vakfı Eğitim Portalı’nı açtık (e-tema.org)
Gönüllü öğretmenlerimizin ve temsilcilerimizin programlar
kapsamında hazırladığımız eğitim içerik ve materyallerine
kolaylıkla ulaşabilmeleri amacıyla tasarladığımız TEMA Vakfı Eğitim
Portalı’nı açtık. Kullanıcılar, program içeriklerinin yanı sıra; ekolojik
okuryazarlık ve doğa eğitimi ile ilgili uzman görüşlerine, haber ve yeni
içeriklere portaldan kolaylıkla ulaşabilecekler.

Toprak TEMA web sitesini yeniledik (topraktema.org)

Ağaçların Gizli Yaşamı’nın
üçüncü ve dördüncü baskısını
gerçekleştirdik
Dünyada büyük ilgi gören, mesleğine
tutkuyla bağlı ormancı yazar Peter
Wohlleben’in kitabı “Ağaçların Gizli
Yaşamı”nın Kitap Kurdu iş birliği
ile üçüncü ve dördüncü baskısını
gerçekleştirdik. Sırlarla dolu dünyayı
keşfetmeyi sağlayan yayınımız
kitapçılarda yerini aldı.

TEMA Vakfı olarak 2013 yılında açtığımız Toprak TEMA web sitesini,
Sayın Turan Demiraslan’ın; her yaştan ve her meslekten kişilere
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ÖRGÜTLENME VE GÖNÜLLÜ KAZANIMI ÇALIŞMALARIMIZ

Bölgesel Gönüllü Toplantıları’nı gerçekleştirdik

Türkiye’nin her köşesinden gönüllülere ulaşma ilkesiyle çalışarak
2018 yılının ikinci yarısında saha faaliyetlerimizi 81 il, 329 ilçe, 83
mahalle/köy/belde ve 159 üniversitede olmak üzere toplam 652
noktada gönüllü temsilcilerimiz aracılığıyla sürdürdük. Yılın ikinci
yarısında aramıza katılan 63 bin 500’ü aşkın yeni gönüllümüz ile
gönüllü sayısında 754 bine yaklaştık.

2018 yılının son iki Bölgesel Gönüllü Toplantısı’nı Diyarbakır ve
Denizli’de gerçekleştirdik. Toplantılarımızda 28 ilden, 530 gönüllümüz
ile bir araya gelerek bu topraklarda umut yeşertmeye devam ettik.

TEMSİLCİLERİMİZ VE GÖNÜLLÜLERİMİZLE
BULUŞMALARIMIZ
Saha Koordinasyon Toplantısı’nı gerçekleştirdik
Türkiye’nin 67 ilinden 420 gönüllümüzün katılımıyla 9-12 Ağustos
tarihleri arasında, İstanbul’da “Umut Yeşertiyoruz” temasıyla Saha
Koordinasyon Toplantısı’nı gerçekleştirdik.
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Doğa Eğitimi Kampı’nı düzenledik
Doğa Eğitim Kampı’nı 7-13 Eylül tarihleri arasında Ilgaz Dağı Milli
Parkı’nda 48 ilden 130 gönüllümüzün katılımıyla gerçekleştirdik. Bir
haftalık eğitim boyunca 19 farklı oturum, 6 atölye çalışması ve bir
inceleme gezisinde, 25 hocamızın desteğiyle ekolojinin temel ilkelerinden
orman ekosistemine, biyolojik çeşitlilikten iklim değişikliğine birçok
eğitim aldık. Küre Dağları Milli Parkı’na gerçekleştirilen tam günlük
inceleme gezisiyle öğrendiklerimizi pekiştirdik.
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GÖNÜLLÜLERİMİZİN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ PROJELER
Erozyonla Mücadele Haftası’nda “Toprağı Koru, İklimi
Koru!” dedik
12-18 Kasım tarihleri arasında
düzenlediğimiz Erozyonla Mücadele
Haftası etkinlikleriyle toprak ve iklim
değişikliği ilişkisine dikkat çektik.
Ülke genelinde TEMA İl Temsilcileri,
İlçe/Mahalle Sorumluları ve
gönüllülerin gerçekleştirdiği Toprak
Yürüyüşleri’nde “Toprağı Koru, İklimi
Koru!” dedik. Yürüyüşlerde verilen
mesajlarla herkesi iklim değişikliği
konusunda bilinçlenmeye ve iklim
değişikliği ile mücadelede toprağı korumanın önemini fark etmeye
çağırdık. Hafta kapsamında 58 farklı ilde toplam 160 etkinlik (Toprak
Yürüyüşü, stant çalışması, sunumlar ve farkındalık etkinlikleri)
gerçekleştirdik ve 16 bini aşkın kişiye ulaştık.

AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARIMIZ
Bağışçılarımızın desteğiyle ağaçlandırma çalışmalarımıza
devam ettik
2018’in ikinci yarısında
toprağın ve doğanın
korunmasına gönül vermiş
bağışçılarımızdan 431 bin
fidan bağışı aldık. Alınan
bu bağışlarla Orman Genel
Müdürlüğü iş birliğinde
Balıkesir, Bursa, Çanakkale,
Denizli, Erzurum, Eskişehir,
14

Gaziantep, Kırklareli’de ve Orman Dairesi Müdürlüğü iş birliğinde
KKTC’de hatıra ormanı sahaları tesis ettik.2015 sonbahar dönemi
ile 2018 İlkbahar dönemi arasında dikimleri yapılan sahalarda
kontroller gerçekleştirdik. Fidan dikilen ve en az bir yılını tamamlayan
38 sahanın ortalama fidan başarısı %91 oldu. 11 sahada ise fidan
dikimi amaçlı arazi hazırlığı çalışmaları tamamlandı ve fidan dikim
çalışmalarına başlandı.

SAVUNUCULUK ÇALIŞMALARIMIZ
Yaşamı savunmak için çalışmaya devam ettik
Verimli topraklarımızı, ormanlarımızı ve temiz hava hakkımızı
savunmak için çalışmalarımızı sürdürdük. Madencilik faaliyetleri,
nükleer ve kömürlü santraller, kömür ve metal madenciliği gibi
doğamıza zarar veren projelere karşı Konya’da, Karaman’da,
Yalova’da, Eskişehir’de, Çanakkale’de, Tekirdağ’da savunuculuk
çalışmaları yürüttük, hukuki süreçleri başlattık. 67 ilde, Toprak
Koruma Kurulları’ndaki temsilcilerimizle verimli topraklarımızın
korunması için çalışıyoruz.

Kazdağı’ndaki altın tehlikesine karşı çalışmaya başladık
Kazdağı’nda altın tehlikesi büyüyor. Altın madenciliği Çanakkale’nin
içme suyunu, Kazdağı’nın ormanını, toprağını, zehirlemesin diye
Çanakkale’deki sivil toplum örgütleri ile iş birliği yapmaya başladık.
Ayrıca bilim insanları ve uzmanlardan oluşan bir çalışma grubu ile
altın madenciliğinin çevresel etkilerine yönelik çalışma yürütüyoruz.

İklim değişikliği çalışmalarımızı sürdürdük
İklim değişikliği tehdidine karşı küresel tepkinin güçlendirilmesi,
sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması ve yoksulluğun azaltılması
bağlamında hazırlanan 1,5 °C Küresel Isınma Özel Raporu
açıklandı. Konuya dikkat çekmek ve kamuoyu farkındalığı için basın
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toplantısı düzenledik.
İklim değişikliği çalışmalarımız
kapsamında Polonya’nın
Katowice kentinde gerçekleşen
Birleşmiş Milletler (BM) İklim
Zirvesi’ne 10-14 Aralık tarihleri
arasında katılım sağladık.
Ulusal ve uluslararası STK’lar
ile birlikte, resmi heyetlere iklim değişikliğine karşı acilen harekete
geçme, emisyon azaltım taahhütlerini iyileştirme ve uyum için yerel
ölçekte somut adım atma çağrısı yapıldı.

Nikah ürünlerimiz için
yeni tasarımlar ve ürünler
geliştirdik
Portföyümüze eklediğimiz yeni
tasarımlarımızı çiftlerin beğenisine
sunduk. Çiftler, geleceğe birlikte
adım atacakları bu özel günlerinde
vakfımızın ürünlerini tercih ederek
doğa koruma çalışmalarımıza
destek olmaya devam etti.

KAYNAK GELİŞTİRME ÇALIŞMALARIMIZ
İş Bankası ile Maximum TEMA Kart iş birliğimizi devam
ettirdik
İş Bankası Maximum TEMA
Kart ile 2010 yılında başlayan
iş birliğimizi sürdürdük.
Doğaseverler Maximum TEMA
Kart kullanmayı tercih ederek,
yaptıkları her alışverişte İş
Bankası’nın TEMA Vakfı’na bağış
yapmasını sağladı.
Bireysel başvurular için:

“Hoş Geldin Bebek”
ürünlerimize yenilerini
ekledik
Bebek sahibi olacak anne
babaları, ziyaretçilerine hediye
edebilmeleri için hazırladığımız
yeni tasarımlarımızla buluşturduk.

http://bit.ly/maximumtemabirey

Şirket kredi kartı başvurusu için:
http://bit.ly/maximumtemasirket
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TEMA – K
gönüllülerimizle yeni
etkinlikler yaptık
TEMA-K gönüllü grubumuz
2018 yılının ikinci
yarısında gerçekleştirdiği
etkinliklerle doğa eğitim
çalışmalarımıza destek
sağlamaya devam etti.

BKM Express ile bağış
kampanyası düzenledik
Eylül-Aralık ayları arasında
BKM Express ile vakfımıza
yapılan her bağış işlemi için
BKM’nin de gerçekleştirdiği
fidan bağışları ile ağaçlandırma
çalışmalarımıza güç kattık.

Kurumsal iş birlikleri gerçekleştirmeye devam ettik
H&M “Fairbag” projesi ile “ileri dönüşüm” örneği bir
proje gerçekleştirdik
Atık kumaş ve geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilen 5
farklı çanta, seçili H&M mağazalarında satışa sunuldu. Ürünlerin
satışından elde edilen gelirin Vakfımıza bağışlanmasıyla doğa koruma
çalışmalarımıza katkı sağladık.

İLETİŞİM ÇALIŞMALARIMIZ
Kamu spotlarımızı yayımlamaya devam ettik
Doğa Eğitimi Programlarımız için başlattığımız iletişim kampanyası
kapsamında matematik ve coğrafya temalı filmlerimiz için
oluşturduğumuz kamu spotlarımızı ulusal kanallarda 10 bin 250’den
fazla kez yayımladık. Doğa eğitimi kamu spotumuzu izlemek için tıklayın.

Çalışmalarımızı sosyal medyadan duyurmaya devam
ettik
Dijital mecralardaki varlığımızı güçlendirmeye devam ederek sosyal
medya kanallarımıza 55 bin yeni takipçi kazandırdık.
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Değerli TEMA Dostu,
Siz değerli gönüllülerimizin ve destekçilerimizin katkılarıyla başta toprak olmak üzere tüm doğal varlıklarımıza
sahip çıkmak ve onları gelecek kuşaklara bırakmak için çalışıyoruz. Tüm canlılara hiçbir karşılık beklemeden hizmet
eden doğamızda sürdürülebilir yaşamı mümkün kılmak için bize destek vermiş olan ve halen desteğini esirgemeyen tüm
gönüllülerimize teşekkür ederiz.
Saygılarımızla,
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Oben Akyol

Deniz Ataç

TEMA Vakfı Genel Müdürü

TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı
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